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V čem se oproti původnímu zadání změnil cíl práce?
Z důvodu rozsáhlosti mého původního tématu jsem se rozhodla pro zúžení.
Obecně zahraniční politiku Williama Lyona Mackenzieho Kinga jsem se
rozhodla upřesnit a zabývat se zahraniční politikou se Spojenými státy. Vztahy
s USA, které budoval premiér King se začaly utvářet již ve 20. letech 20.
století a to podpisem Halibutské smlouvy. Jednalo se o první samostatné
jednání Kanady bez mateřské země Britského impéria. Ve své bakalářské
práci, bych se zaměřila na zahraniční politiku mezi těmito dvěma státy během
třetího funkčního období W. L. M. Kinga (1935-1948), tedy převážně během
druhé světové války, kdy oba státy pociťovaly potřebu úzké spolupráce.
Teze:
Jaké faktory a události vedly za vlády Mackenzieho Kinga k utváření a
prohlubování vztahů mezi Kanadou a Spojenými státy a proč naopak
ustupovalo silné pouto s Velkou Británií?
Jaké změny nastaly v časovém, teritoriálním a věcném vymezení
tématu?
William Lyon Mackenzie King byl nejdéle sloužícím premiérem Kanady. U
moci byl více než 20 let. Jelikož se jedná o poměrně dlouhé časové rozpětí,
rozhodla jsem se zaměřit na poslední část jeho éry ve funkci premiéra. Ačkoliv
se v mé práci objeví zmínky o celých 21 letech, soustředit se budu na
posledních 13 let.
Teritoriálně se budu stále pohybovat na území Severní Ameriky (Kanada a
Spojené státy americké).
Jak se proměnila struktura práce (vyjádřete stručným obsahem)?
Pro pochopení tématu jsem se na úvod práce rozhodla zařadit kapitolu
pojednávající o domácí politice premiéra Kinga, od které se odrážela politika
zahraniční.
Druhá část bude jakýmsi úvodem části třetí. Zde se zaměřím na postupné
budování vztahů W. L. M. Kinga se Spojenými státy. Zmíním se zde o
postupném zbavování se závislosti Kanady na Britském impériu a postupném
přilnutí k USA.
Třetí a také hlavní úsek mé práce bude rozebírat spolupráci Kanady a USA

především během druhé světové války. Probíhala během pravidelných schůzek
Roosevelta a Kinga během války. Spolupráce probíhala jak na ekonomickém
poli, tak na tom bezpečnostním.
Jakým vývojem prošla metodologická koncepce práce?
Metodologie zůstala stejná. Práce je chronologická a jsou v ní analyzovány
jednotlivé události.
Které nové prameny a sekundární literatura byly zpracovány a jak tato
skutečnost ovlivnila celek práce?
Díky seznámení s dalšími prameny došlo k upřesnění a zúžení tématu. Navíc
byla zpracována publikace s titulem Canada and The United States
(Thompson, Randall), Canadian Foreign Policy – Defning The National
Interest (Holloway), Dějiny Kanady (Rovná, Jindra).
Charakterizujte základní proměny práce v době od zadání projektu do
odevzdání tezí a pokuste se vyhodnotit, jaký pokrok na práci jste
během semestru zaznamenali (v bodech):
Po přečtení části literatury došlo k upřesnění tématu. K tématu jsou
zpracovány poznámky. V průběhu práce budou i nadále přibývat zdroje, ze
kterých budu čerpat a sestavovat fnální verzi práce.
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